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Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав Ђокић,
др Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр Милан
Марковић, др Боса Ненадић, др Драгиша Б. Слијепчевић, др Драган
Стојановић, Сабахудин Тахировић, мр Томислав Стојковић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 1. Устава Републике Србије, на седници одржаној 23. децембра 2014. године, донео је

ОД Л У К У
Утврђује се да одредбе члана 86б Закона о Народној банци
Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04 и 44/10) нису у
сагласности са Уставом.
Образложење
Решењем Уставног суда од 19. децембра 2013. године, поводом поднете иницијативе, покренут је поступак за утврђивање
неуставности одредаба члана 86б Закона наведеног у изреци. Према наводима иницијатора, оспореном одредбом члана 86б став 1.
Закона о Народној банци искључује се објективна одговорност
Народне банке Србије, њених органа и радника и уводи принцип
субјективне одговорности, чиме се онемогућује оштећеним лицима да траже накнаду за незаконите радње Народне банке, њених

одређују услови под којима оштећени има право да захтев
ду штете непосредно од лица које је штету проузроковал
ступку пред Уставним судом оцењено је да се као уставн
спорна постављају следећа питања:
 – да ли се оспореним прописивањем у члану 86б ст
кона о Народној банци Србије искључује одговорност
банке Србије за штету која настане у обављању послова
банке, супротно одредби члана 35. став 2. Устава;
 – да ли се везивањем одговорности Народне банке з
њену штету за доказивање услова прописаних оспореним
86б став 1. Закона о Народној банци Србије (доказивање
ња намере, односно крајње непажње за проузроковану шт
говорност Народне банке Србије као правног лица уређује
начин као и питање одговорности запослених у Народно
чиме се доводи у питање сагласност наведене одредбе З
одредбама члана 35. ст. 2. и 3. Устава;
 – да ли се прописивањем одговорности запослених у
ној банци за накнаду штете која настане у обављању пос
родне банке Србије, под условима утврђеним одредбом ч
став 1. наведеног Закона, може сасвим искључити одго
Народне банке Србије за причињену штету у обављању
Народне банке, у смислу одредбе члана 35. став 2. Устава;
 – да ли се оспореном одредбом члана 86б став 1. За
свим искључује одговорност Народне банке Србије за ште
туацијама када поједини орган Народне банке или запосл

